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२०७७ माघ महिनाको काययसम्पादनसम्बन्त्िी सार्यजलनक 
जानकारी-पर 

 

 

१. पररचय 

राहिय बाल अलिकार पररषद्, बालबाललकाको िक हित र 
अलिकार संरक्षण र प्रर्र्द्यन गनय बालबाललकासम्बन्त्िी ऐन, 

२०४८ अनसुार स्थाहपत तत्कालीन केन्त्रीय बालकल्याण 
सलमलतलाई रूपान्त्तरण गरी बालबाललकासम्बन्त्िी ऐन, २०७५ 
को दफा ५९ बमोजजम नेपाल सरकार महिला, बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको बालबाललका 
सम्बन्त्िी हर्जिष्टीकृत लनकाय िो ।  

२. उद्दशे्यिरूूः  

पररषद्को मखु्यमखु्य उद्देश्यिरू लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

 बालबाललकाको अलिकार तथा िक, हितको संरक्षण र 
सम्र्ियन गने, 

 बालबाललकाको अलिकारको सम्मान,संरक्षण,प्रर्ियन र 
पररपूलतयका लालगआर्श्यक नीलत, कानून, योजना, काययक्रम र 
संस्थागत संयन्त्रको व्यर्स्था गनय नेपाल सरकार, प्रदेि 
सरकार र स्थानीय तिलाई सझुार् ददने, 

 राहिय बाल संरक्षण प्रणाली सदुृढ र सर्ल बनाउन  
सिजीकरण गने र बालबाललका सम्बन्त्िी काययक्रमको 
अनगुमन,  मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सझुार् ददने,  

 बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रर्ियनका लालग 
सरोकारर्ालाको क्षमता हर्कास तथा अलभर्हृर्द् गने,  

 बालबाललका खोजतलास लनूःिलु्क टेललफोन नं. १०४ र 
बाल िेल्पलाइन लनूःिलु्क टेललफोन नं. १०९८ को 
सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन सिकायय तथा सिजीकरण गरी 
िराएका, रे्र्ाररस फेला परेका, जोजखममा परेका 
बालबाललकाको खोजतलास, उर्द्ार, संरक्षण तथा 
व्यर्स्थापन गने,  

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ियनका लालग रै्देजिक 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानसुार 

काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत 
काययक्रम तथा अलभयान सञ्चालन गने,  

 बालबाललकासम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देि जागरण 
अलभर्हृर्द्को प्रसार प्रसार र प्रकािन  गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय सूचना प्रणालीको हर्कास, 

सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा सदुृढीकरण गने र 
बालबाललकाको अर्स्था तथा बाल अलिकार सम्बन्त्िी 
राहिय जस्थलत प्रलतर्देन र्ाहषयक  रूपमा प्रकािन गने । 

 

 ३. पररषदले २०७७ माघ महिनामा सम्पादन गरेकाकाययिरू 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र 
नं. १०४ माफय त देिभर यस महिनामा िराएका ३९९ 
(बालक ९५, बाललका ३०४) जना बालबाललकाको 
खोजतलास गरी १४० (बालक ३६, बाललका १०४) जना 
बालबाललका फेला पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ 
। त्यसैगरी ३४ जना (बालक १६ र बाललका १८) 
बालबाललकालाई रे्र्ाररस अर्स्थामा फेला पारी १५ जना 
बालबाललका (बालक ८ र बाललका ७) लाई पाररर्ाररक 
पनुलमयलन गररएको छ भने १९ जना बालबाललका (बालक 
८ र बाललका ११)लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान 
गररएको छ । यसका साथै श्रार्ण महिनादेजख िराएका र 
खोजजकायय जारी रिेका ८७४ (बालक १७६ र बाललका 
६९८) बालबाललका मध्ये ९४ (बालक २२ र बाललका 
७२) जना माघ महिनामा फेला परेका छन ् । यस 
महिनामा प्रदेिगत रूपमा िराएका र िराएर फेला परेका 
बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको  
छ । 
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(ख) यस महिनामा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, इटिरी, िरान, 

बटुर्ल, दाङ्, सोलखुमु्बबुाट २० जना सडक बालबाललका 
(बालक १६ र बाललका ४) को उर्द्ार गरी अस्थायी संरक्षण 
सेर्ा केन्त्रमा व्यर्स्थापन गररएको छ । 

 

(ग) पररषद्ले हर्लभन्न ७ सामाजजक संस्थाको सिकाययमा सञ्चाललत 
११ र्टा बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ मापयmत जोजखममा 
परेका बालबाललकाको उद्दार, व्यर्स्थापन तथा सियोग िुुँदै 
आइरिेको छ । जस अनसुार मोरङ्बाट ६, सनुसरीबाट ५, 

उदयपरुबाट ५, काठमाडौँबाट ७, सखेुतबाट १२, दैलेखबाट 
२, बाुँके ८, संखरु्ासभा ५, जना गरी कूल ५० जना (बालक 
२८, बाललका २२) जोजखम, हिंसा तथा दवु्र्यर्िारमा परेका 
बालबाललकाको उर्द्ार गरी संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ 
। उर्द्ार गररएका मध्ये ४४ बालबाललका (बालक २६ र 
बाललका १८) लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस 
महिनाको बाुँकी तथा अगालड महिनाको समेत गरी ३५ जना 
(बालक १५ र बाललका २०) लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा 
केन्त्रमा राजखएको छ । यस महिनामा कुल ४८४ (बालक 
२०६ र बाललका २७८) जनालाई आर्श्यक राित, 

मनोहर्मिय, लगायतको सियोग तथा सेर्ािरु उपलब्ि 
गराइएको छ भने चाल ु आ.र्.को माघ मसान्त्तसम्म कुल 
४७६९ जना बालबाललका (बालक १८८७ र बाललका 
२९७२) लाई सेर्ा प्रदान गररएको छ । बालबाललकालाई 
तलको ताललकामा उल्लेख गरे बमोजजमको सियोग उपलब्ि 
गराइएको छ: 
क्र.स. सहयोगको वििरण बालक  बावलका जम्मा 

१. स्वास्थ्य उपचार सहयोधग ८० ११८ १९८ 

२. मनोसामाजिक मनोजिमर्श ४७६ ६७३ ११४९  

३. पाररिाररक परामर्श ३५१ ५९३ ९४४ 

४. कानूनी परामर्श ५५ २०८ २६३  

५. स्याहार, सुरक्षा तथा संरक्षण 

सहयोग 

४६० ४८९ ९४९  

६. रै्जक्षक सहयोग २१३ ३७९ ५९२ 

७. बाल जििाह रोकथाम 

सहयोग 

२५ १३२ १५७  

८. आय आिशन सहयोग १३ ३३ ४६  

९. अन्त्य सियोग  १७९ २९२ ४७१ 

 

(घ) पररषदले काठमाडौं जजल्लाका कीलतयपरु, कागेश्वरी मनिरा, 
तारकेश्वर, चन्त्दालगरी, दजक्षणकाली नगरपाललकाका २४ र्टा 
बालगिृमा स्थलगत अनगुमन गरी ती बालगिृिरूमा आजश्रत 
रिेका २६१ बालक र २४३ बाललका गरी ५०४ जना 
बालबाललकाको अर्स्था अनगुमन गरेको छ । अनगुमन 
गररएका बालगिृिरू मध्ये ३ र्टा बालगिृिरुले मन्त्रालयले 

जारी गरेको मापदण्ड पालन गरेको र २१ र्टाले नगरेको 
पाइएको छ । २४ र्टा बालगिृमा संरजक्षत ५०४ जना 
बालबाललका मध्ये बाबआुमा दरैु् अलभभार्क नभएका ८८ 
जना, बरु्ा मार भएका ९७ जना, आमा मारै भएका १५४ 
जना, बरु्ाआमा दरैु् भएर पलन बालगिृमा रिेका १५९ जना 
र अलभभार्कको अर्स्था नखलेुका ६ जना बालबाललका रिेका 
छन ् । २४ र्टा मध्ये जम्मा ४ र्टा बालगिृले मार 
समाजकल्याण पररषद्बाट स्र्ीकृलत ललएको देजखन्त्छ भने १२ 
र्टा बालगिृले स्र्देिी दाताबाट सियोग ललएर सञ्चालन 
गरेको देजखन्त्छ । मापदण्ड परुा नगरेका तर सिुार गनय सक्न े
१७ र्टा बालगिृिरुलाई सिुारका लालग लनदेिन ददनकुा साथै 
गम्भीर रुपमा कमजोरी गरेका ४ र्टा मापदण्ड परुा नगरेका 
बालगिृिरूलाई कारर्ािीको प्रहक्रया अगालड बढाइएको छ ।  

 

(ङ) लमलत २०७७ माघ २ का ददन लललतपरु 
मिानगरपाललका–२३ िापाखेलबाट हर्गत ३ र्षयदेजख 
काम गदै आएकी र्षय १५ की बाललका र लमलत २०७७ 
माघ २३ गते नागाजुयन नगरपाललका–२ बाट प्रचललत 
कानून हर्पररत हर्गत ११ महिनादेजख घरेल ु श्रममा 
लगाइएकी एक बाललकालाई राहिय बाल अलिकार पररषद्, 

श्रम तथा रोजगार कायायलय, मिानगरीय प्रिरी, बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र (१०४) र बाल िेल्पलाइन 
१०९८ काठमाडौँको समन्त्र्य र सिकाययमा उर्द्ार गरी 
अस्थायी संरक्षणमा राजखएको छ । कानून हर्पररत घरेल ु
बालश्रममा लगाउने रोजगार दातालाई कारर्ाहिको 
दायरामा ल्याई नागजुयनबाट उर्द्ार गररएकी बाललकालाई 
रू.१ लाख रुपैंया क्षलतपूलतय समेत भराईएको छ । 

  

(च)  यस महिनामा हर्िेष संरक्षणको आर्श्यकता भएका ५ 
(बालक ३ र बाललका २) जना बालबाललकालाई आलथयक 
सियोग, ४ (बालक २ र बाललका २) स्थायी संरक्षण सेर्ा 
प्रदान गनयका लालग एस.ओ.एस. बाल ग्राममा पठाइएको, 
२ (बालक १ र बाललका १) अस्थायी संरक्षण सेर्ाका 
लालग लसफाररस गररएको, १ जना बालकलाई बाल सिुार 
गिृबाट उपचारका लालग अस्पताल  पठाइएको, २ (बालक 
१ र  बाललका १) जनालाई िैजक्षक सियोग प्रदान 
गररएको छ । 

 

अलभमूखीकरण तथा क्षमता अलभर्हृर्द् सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) लमलत २०७७ माघ २ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेिकज्यूको अध्यक्षता, प्रदेि नं.१, आन्त्तररक 



मालमला तथा कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री हिक्मत 
काकीज्यूको प्रमखु आलतथ्यता तथा आन्त्तररक मालमला तथा 
कानून मन्त्रालयका सजचर् श्री राजेन्त्र पौडेल, १ नं. प्रदेि प्रिरी 
कायायलयका प्रमखु श्री इश्वरबाब ुकाकी र सामाजजक हर्कास 
मन्त्रालयका सामाजजक हर्कास मिािाखा प्रमखु श्री दगुाय 
बरालको आलतथ्यतामा बालबाललका खोजतलास नं. १०४ 
सञ्चालन तथा बाल अलिकार प्रर्द्र्िन सम्बन्त्िी एक ददने 
अलभमूखीकरण काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । काययक्रममा 
प्रदेि नं. १ अन्त्तगयत सञ्चाललत १४ जजल्ला प्रिरी कायायलयको 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेर्ा केन्त्रिरूमा 
काययरत ८६ जना प्रिरी कमयचारीिरूको सहक्रय सिभालगता 
रिेको लथयो ।  

 
 

(ख) लमलत २०७७ माघ ०५ गते बालगिृको दताय, सञ्चालन, अनमुलत, 

लनयमन तथा व्यर्स्थापन गने हर्षयमा स्पष्टता कायम गनय तथा 
बालगिृमा बाल अलिकार हर्पररत कायय गने गराउनेलाई कानूनी 
दायरामा ल्याई बाल अलिकारको सलुनजित गने हर्षयमा राहिय 
बाल अलिकार पररषद्ले सरोकारर्ाला लनकाय बीच छलफल 
काययक्रम सम्पन्न गरेको छ । महिला बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालय, राहिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण हर्भाग, 

जिक्षा, हर्ज्ञान तथा प्रहर्लि मन्त्रालय,  समाज कल्याण पररषद्, 

बौर्द् दियन प्रर्द्र्िन तथा गमु्बा हर्कास सलमलत, कम्पनी रजजिार 
कायायलय, लललतपरु जजल्ला प्रिासन कायायलय सहित १५ 
जनाको सिभालगता रिेको लथयो । उक्त काययक्रममा बाल 
अलिकारका सर्ालिरू, जस्तैूः बालबाललकाको जन्त्मदतायको 
हर्षय, रै्देजिक अनदुान, गमु्बा र हर्िार लगायतका िालमयक 
संस्थािरूमा रिेका बालबाललकाको अर्स्था अनगुमन, हर्द्यालय 
र िोस्टलका नाममा सञ्चालनमा रिेका बालगिृको अर्स्थाको 
अनगुमन, बालगिृको दताय, नर्ीकरण लगायतका मापदण्ड 
हर्पररत सञ्चालनमा रिेका बालगिृिरूको अनगुमन तथा लनयमन 
तथा बाल अलिकारका सर्ालिरूको सम्बोिन गनय सबै 
सरोकारर्ाला लनकायले आ–आफ्नो फतयबाट प्रयास जारी राख्न े
सिमलत भएको छ । 

 
 

(ग)  लमलत २०७७ माघ ०७ गतेका ददन महिला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा राहिय 
बाल अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुी कुमारी मितोज्यूले 
नेपाल बाल संगठनको अनगुमन गरी त्यिाुँ रिेका 
बालबाललकाका लालग खेलकुद, मनोरञ्जन र अध्ययन सम्बन्त्िी 
सामग्री िस्तान्त्तरण गनुयभयो । मन्त्रीज्यूको साथमा 
मन्त्रालयका सजचर् श्री याम कुमारी खलतर्डा, बालबाललका 
िाखाका प्रमखु र राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी 
लनदेिकज्यूको समेत उपजस्थलत रिेको लथयो । नेपाल बाल 
संगठनका अध्यक्षले सो अर्सरमा त्यिाुँको र्तयमान अर्स्था र 
सिुारात्मक प्रयास बारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन ु    
भयो । 

 
 

(घ) लमलत २०७७ माघ ८ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
सदस्य एर्म ् बालगिृ अनगुमन उपसलमलतका संयोजक श्री 
सनु्त्दर लालमछानेज्यूको अध्यक्षतामा जचतर्न जजल्लामा सञ्चाललत 
२३ र्टा बालगिृका २८ जना बालगिृ व्यर्स्थापक र 
प्रलतलनलििरूलाई आर्ासीय बालगिृ सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 
सम्बन्त्िी मापदण्ड र हर्द्यमान कानूनी व्यर्स्थाका हर्षयमा 
जचतर्नमा अलभमूखीकरण काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 
काययक्रममा पररषद्का काययकारी लनदेिक श्री लमलनराज िरेल, 

बालगिृ उपसलमलतका सदस्य श्री रलबन नेपाली र हर्ष्णमुाया 
भसूालज्यूले बालगिृको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्त्िमा 
सम्बोिन गनुयभएको लथयो भने पररषद्काका काययक्रम 
व्यर्स्थापक नमनुा भसूालले बालगिृको मापदण्ड र हर्द्यमान 
कानूनी व्यर्स्थाका बारेमा काययपर प्रस्ततु गनुयभएको लथयो । 



 
 

(ङ) लमलत २०७७ माघ ०९ गते इलाम जजल्लामा प्रदेि नं.१ मा 
रिेका १४ जजल्लामा बालअलिकारका क्षेरमा काययरत संस्थािरू 
र बालिेल्पलाईन १०९८ सञ्चालक संस्था सहित २५ जनाको 
सिभालगतामा स्थानीय तिमा बाल अलिकार संरक्षणका सर्ाल, 

सम्भार्ना र भलूमका हर्षय र बाल िेल्पलाईन १०९८ को 
सञ्चालन र सरोकारर्ालाको भलूमकाको हर्षयमा समन्त्र्य 
छलफल तथा सिजीकरण गररएको लथयो भने बालबाललका 
सम्बन्त्िी १० र्षे रणनीलतक कायययोजना लालग सझुार् समेत 
संकलन गररएको लथयो ।   

(च) लमलत २०७७ माघ ९ गते बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ 
को कायायन्त्र्यन सम्बन्त्िमा राहिय बाल अलिकार पररषद्, 

बागमती प्रदेि सामाजजक हर्कास मन्त्रालय र प्रदेि बाल 
अलिकार सलमलत बीच अन्त्तहक्रिया काययक्रम िेटौँडामा सम्पन्न 
भएको छ । यस काययक्रममा बागमती प्रदेिका प्रमखु सजचर् 
डा. मानबिादरु हर्.क., बागमती प्रदेि नीलत तथा योजना 
आयोगका माननीय सदस्य श्री यमनुा कडेल, सामाजजक हर्कास 
मन्त्रालयका सजचर् श्री ददपक काफ्ले, राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का सदस्य श्री सनु्त्दर लालमछाने, काययकारी लनदेिक श्री 
लमलनराज िरेल, बालगिृ अनगुमन उप–सलमलतका 
सदस्यज्यूिरू, प्रदेि बाल अलिकार सलमलतका पदालिकारी 
ज्यूिरू, प्रिरी प्रिासनका प्रलतलनलिज्यूिरू लगायत २७ जनाको 
उपजस्थलत रिेको उक्त काययक्रमबाट राहिय बाल अलिकार 
पररषद् र प्रदेि सामाजजक हर्कास मन्त्रालयका बीच 
बालबाललकाको हर्षयमा िनुे काययक्रममा सिकायय, समन्त्र्य र 
साझेदाररता लनरन्त्तर रिने सिमलत समेत भएको छ । यसै 
हर्षयमा पररषद्का प्रलतलनलि मण्डलले बागमती प्रदेिका 
मखु्यमन्त्री श्री डोरमणी पौडेलसुँग समेत छलफल गरेको    
लथयो । 

 

 
 

(छ) लमलत २०७७ माघ १४ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेिकज्यूको अध्यक्षता, महिला,  बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुीकुमारी मितोज्यूको प्रमखु 
आलतथ्यतामा राहिय बाल अलिकार पररषद्को आयोजनामा बाल 
अलिकार सलुनजितताका लालग प्रदेि स्तरीय छलफल काययक्रम 
सम्पन्न गररएको लथयो । उक्त काययक्रममा प्रदेि सामाजक 
हर्कास मन्त्रालयका प्रलतलनलििरू, प्रदेि नं २ का सबै जजल्लाका 
जजल्ला समन्त्र्य सलमलतका प्रमखु, उपप्रमखु तथा जजल्ला समन्त्र्य 
अलिकारी, िनषुा जजल्लाका सबै स्थानीय तिका प्रमखु र 
अध्यक्ष, उप–प्रमखु÷उपाध्यक्ष तथा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
तथा प्रलतलनलिज्यूिरू, लगायत बालबाललकाको क्षेरमा काययरत 
सबै गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलिज्यूिरूको उपजस्थलत रिेको 
काययक्रममा १५० जनाको सिभालगता रिेको लथयो । पररषद्का 
अध्यक्षज्यूले बाल अलिकार सलुनजितताका लालग प्रदेि तथा 
स्थानीय तिले हर्िेष ध्यान ददनपुने र पररषद्का काययकारी 
लनदेिकज्यूले ऐनमा भएका नीलतगत तथा संरचनागत व्यर्स्था 
कायायन्त्र्यन गनुयपने हर्षयमा सम्बोिन गदै प्रदेि नं. २ ले बेटी 
बचाउुँ, बेटी पढाउुँ, बाललका हर्मा, बालश्रम र बालहर्र्ाि मकु्त 
समाज लनमायण, घरेल ु हिंसा मकु्त समाज, दिेज प्रथाको अन्त्त्य 
लगायतका अत्यन्त्त गिन हर्षयमा प्राथलमकताका साथ कायय 
सरुुर्ात गनायले बाल अलिकारको सर्ाल सलुनजित िनुसक्ने 
हर्षयलाई सम्बोिन गनुय भएको लथयो । 

   



(ज) लमलत २०७७ माघ, १५ गते बालगिृ अनगुमन उप–सलमलतका 
सदस्य एरं् समाज कल्याण पररषद्का उप लनदेिक श्री सञ्जय 
कुमार मजल्लकज्यूको अध्यक्षता तथा १६ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का सदस्य श्री लभमलाल गरुुङज्यूको 
अध्यक्षतामा काठमाडौँ मिानगरपाललका, टोखा नगरपाललका, 
तारकेश्वर नगरपाललका र दजक्षणकाली नगरपाललकामा सञ्चाललत 
५१ र्टा बालगिृका ६३ जना पदालिकारी, व्यर्स्थापक र 
कमयचारीलाई सम्बजन्त्ित पाललकाका बालबाललका िाखा िेने 
प्रमखु एरं् प्रलतलनलिज्यूिरूको आलतथ्यतामा बालबाललका 
सम्बन्त्िी हर्द्यमान ्कानूनी व्यर्स्था र बालगिृ सञ्चालन सम्बन्त्िी 
प्रचललत मापदण्डको बारेमा अलभमूखीकरण काययक्रम सम्पन्न 
भएको लथयो । काययक्रममा पररषद्का काययकारी लनदेिक श्री 
लमलनराज िरेलज्यूले खलुा छलफलमा उठेका सझुार् र 
जजज्ञासािरूको सम्बोिन गनुय भएको लथयो ।

 
 

(झ) लमलत २०७७ माघ २० गते उदयपरुमा सञ्चाललत 
बालिेल्पलाईन १०९८ को राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
तफय बाट अनगुमन गरी सिुारका लालग आर्श्यक सझुार् प्रदान 
गररएको छ । उक्त अनगुमन सलमलतमा राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का प्रदेि–१का समन्त्र्य अलिकृत, नयाुँ बालिेल्पलाइन 
सञ्चालन अनमुलत प्राप्त सेर्ा प्रदायक संस्थाका पदालिकारी, 
मानर् अलिकार मञ्च ईलामका प्रलतलनलििरू गरी ७ जनाको 
उपजस्थलत रिेको लथयो । उक्त अुनगमनको क्रममा १०९८ 
को प्रभार्कारी कायायन्त्र्यनका लालग चौहर्सै घण्टा बाल 
िेल्पलाइन सञ्चालन गनय, बाल िेल्पलाइनका अलभलेखिरुलाई 
व्यर्जस्थत राख्न, बालबाललकाको घटना व्यर्स्थानको प्रहक्रया 
अर्लम्बन गनय र स्थानीय तििरूसुँग समन्त्र्य गने लगायतका 
हर्षयमा सझुार् प्रदान गररएको लथयो । 

 

(ञ) लमलत २०७७ माघ २७ गते सरुजक्षत ईन्त्टरनेट ददर्स (९ 
फेब्रअुरी) को उपलक्ष्यमा राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
सदस्य श्री ईजन्त्दरा योन्त्जनज्यूको अध्यक्षतामा महिला, 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को समन्त्र्यमा “बालबाललकाको लालग सरुजक्षत 
ईन्त्टरनेट हर्षयक अन्त्तहक्रिया काययक्रम” सम्पन्न भएको छ । 

काययक्रममा महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालयका सिसजचर् श्री उमेस ढुङ्गाना, राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का सदस्य श्री सनु्त्दर लालमछाने, श्री लभमलाल गरुुङ, 

काययकारी लनदेिक श्री लमलनराज िरेल, मन्त्रालयका उपसजचर् 
श्री िाजन्त्तराज प्रसाई तथा अन्त्य सरोकारर्ाला सहित २४ 
जनाको सिभालगता रिेको लथयो । हक्रयसन सोसाइटीका 
अनलाइन सरुक्षा अलभयन्त्ता श्री िरीबोल आचाययले काययपर 
प्रस्ततु गनुयभएको यस काययक्रममा बालबाललकाको लालग 
सरुजक्षत ईन्त्टरनेट सेर्ा प्रदान गने, बालबाललका मालथ िनु े
लडजजटल लडभाइडलाई बाल सिभालगता तथा बाल संरक्षणको 
दृहष्टकोणबाट कसरी िेने, इन्त्टरनेटमा बालबाललकाको सरुक्षाको 
सलुनजितताका लालग सरोकारर्ालाको भलूमका के िनुे र 
अनालाइन माध्यमबाट बालबाललका मालथ िनुे दवु्र्यर्िारको 
न्त्यूनीकरण तथा पीलडतको संरक्षण सिायता व्यर्स्थापन कसरी 
गने र अनलाइन सरुक्षा सम्बन्त्िी काययहर्लि बनाउन ु पने 
लगायतका हर्षयमा छलफल भएको लथयो । साथै महिला 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयले अनलाईन सरुक्षा 
सम्बजन्त्ि काययहर्लि तयारीका लालग काययदल गठन गरी काम 
िरुु गरेको छ । 

 

(ट) लमलत २०७७ माघ २८ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
सदस्य श्री लबमला ज्ञर्ालीज्यूको अध्यक्षतामा महिला, 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को संयकु्त रूपमा “बालबाललका सम्बन्त्िी नीलत 
तथा काययक्रम तजुयमा हर्षयक अन्त्तरहक्रया गोष्ठी” सम्पन्न भएको 
छ । काययक्रममा बालबाललका सम्बन्त्िी १० र्षे कायययोजना, 
बाल अलिकार सम्बन्त्िी नेपालको प्रलतरे्दनमा संयकु्त रािसंघको 
हटप्पणीको कायायन्त्र्यन समीक्षा, स्थानीय तिमा बाल अलिकार 
सम्बन्त्िी नमूना काययहर्लि लगायतका हर्षयमा छलफल 
गररएको लथयो । महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालयका सिसजचर् श्री उमेस ढुङ्गाना, राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का सदस्य श्री सनु्त्दर लालमछाने, श्री लभमलाल गरुुङ, 

काययकारी लनदेिक श्री लमलनराज िरेल तथा अन्त्य 
सरोकारर्ाला सहित काययक्रममा ४७ जनाको सिभालगता रिेको 
लथयो । 

 



 

(ठ) २०७७ माघ महिनामा जजल्ला समन्त्र्य सलमलत, ईलाम, उदयपरु, 

खोटाङ्, ओखलढुङ्गा, भोजपरु, संखरु्ासभा, िनकुटा र तेह्रथमुको 
आयोजना तथा राहिय बाल अलिकार पररषद्को सिजीकरण एरं् 
मानर्अलिकार मञ्च र स्थानीय नागररक संस्थािरुको समन्त्र्यमा 
बाल अलिकार सलुनजितताका लालग जजल्ला स्तरीय छलफल 
काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । ८ जजल्लामा सम्पन्न यस 
अलभमूकीरण तथा छलफल काययक्रममा ६५ स्थानीय ति तथा 
८ जजल्ला समन्त्र्य सलमलतबाट १४० जना स्थानीय तिका 
प्रलतलनलि तथा अन्त्य संघ संस्थाका १०६ जना सिभालग समेत 
गरी २४६ जनाको सिभालगता रिेको लथयो । काययक्रममा 
सम्बजन्त्ित जजल्लाका सबै पाललकाका प्रमखु÷अध्यक्ष, उप–
प्रमखु÷उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत लगायत बाल 
अलिकारका क्षेरमा हक्रयािील सेर्ा प्रदायक संस्थािरूको 
सिभालगता रिेको लथयो । काययक्रमबाट सबै स्थानीय तििरूले 
बाल अलिकार सम्बन्त्िी काययहर्लि, बाल अलिकार सम्बन्त्िी 
संरचना, बालकल्याण अलिकारीको व्यर्स्था, बाल कोषको 
स्थापना गने हर्षयमा प्रलतर्र्द्ता व्यक्त गनुयभएको छ । 

 

वजल्ला स्तरीय काययक्रमको तावलका  

जमजत जिल्ला सहभागी 

संख्या 

छलफलको जिषय 

२०७७ 

माघ २० 

उदयपुर ८ जिल्लाका 

जि.स.स.बाट 

१२ िना, ६५ 

स्थानीय तहका 

प्रमुख, उपप्रमुख, 

प्रर्ाकीय प्रमुख 

तथा प्रजतजनजध  

१२८ िना, अन्य 

सरोकारिाला 

जनकायबाट १०६ 

िना गरी िम्मा 

२४६ िनाको 

सहभाजगता 

रहेको जथयो । 

८ िटा जिल्लाका ५६ 

िटा स्थानीय तहहरूले 

बाल अजधकार सम्बन्धी 

कायशजिजध, बाल अजधकार 

सम्बन्धी संरचना, 

बालकल्याण अजधकारीको 

व्यिस्था, बाल कोषको 

स्थापना गने जिषयमा ५ 

बुुँदे जलखखत प्रजतिद्धता 

गनुश भएको जथयो भने 

धनकुटा जिल्लाले बाल 

श्रम मुक्त जिल्ला घोषणा 

गने थप एउटा बुुँदा थपी 

६ बुुँदे जलखखत 

प्रजतिद्धता गरेको छ ।    

२०७७ 

माघ १५ 

इलाम 

२०७७ 

माघ २२  

ओखलढुङ्गा 

२०७७ 

माघ २३  

खोटाङ 

२०७७ 

माघ २५ 

भोिपुर  

२०७७ 

माघ २६ 

संखुिासभा  

२०७७ 

माघ २७ 

धनकुटा  

२०७७ 

माघ २८ 

तेह्रथुम  

 
 

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ईपोटयल र 

हर्लभन्न परपलरकामा प्रकािनमा आएका ५९ र्टा बालबाललका 
सम्बन्त्िी समाचारिरू अद्यार्लिक गरी सोको हर्श्लषेण गररएको छ 
। यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 
यस अर्िीमा हर्लभन्न सञ्चार माध्यममा आएका बालबाललकाको 
अलिकार उल्लंघन तथा हिंसा एरं् जोजखम सम्बन्त्िी समाचारिरूको 
आिारमा पररषद्ले सम्बजन्त्ित लनकायिरुसुँगको समन्त्र्यमा 
आर्श्यकता अनसुार स्थानीयति, प्रिरी प्रिासन, बाल िेल्पलाइन 
१०९८, बालबाललकाका खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय 
लगायतका सरोकारर्ाला लनकायसुँग समन्त्र्य गरी घटना 
व्यर्स्थापनमा सिजीकरण गररएको छ ।  

 

कोलभड १९ र बालबाललका 

(क)  (क) कोलभड–१९ को मिामारी िरुू भएदेजख २०७७ 
फागनु १३ गतेसम्म २०  र्षयसम्मका २३ िजार ९६६ 
जना बालबाललका (हकिोरहकिोरी) प्रभाहर्त भएको 
देजखएको छ भने १० र्षयसम्मका ६,४३१ बालबाललका 
(३८०० बालक र २६३१ बाललका) प्रभाहर्त भएको 
देजखन्त्छ । प्रभाहर्त बालबाललकाको तथ्याङ्क तलको 
ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 
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०
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१५०००

बालक बाजलका

कोजभड १९ बाट २०७७ फागुन १३ गतेसम्म

संक्रजमत बालबाजलकाको संख्या

०-११ ११-जबस िषश



राहिय बाल अलिकार पररषद्को बालबाललका 
सम्बन्त्िी नीलत ,योजना तथा सञ्चाललत  

काययक्रमिरूको बारेमा थप सूचना,जानकारीको 
लालग पररषद\मा कायायलय समयमा सम्पकय  

गनुयिनु जानकारी गराइन्त्छ। 

रामबिादरु चन्त्द 

सूचना अलिकारी 
राहिय बाल अलिकार पररषद् 

सम्पकय  नं  .०१-५५५०१२१ )कायायलय (  

९८४१३८६८७१ )मो  

इमेलूः- ram@ncrc.gov.np, rambdrchand@gmail.com, 

contact@ncrc.gov.np 

रे्र्साइटूः-www.ncrc.gov.np,  

इय -पोटयलूः-  www.childrights.gov.np 

Facebook:- https://www.facebook.com/ncrc.nepal.5, 
https://www.facebook.com/ncrcnepalgov 
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